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 Nosso pároco em sua 

palavra reflete sobre a 

devoção mariana como 

meio de evangelização e 

caminho para Cristo. 
                    (Na página 03)

VENHA SABOREAR NOSSAS DELÍCIAS Participe e traga sua família!!! 

a partir 
das 18h00

Nossa Senhora de Fátima: 19 e 20, 26 e 27/Maio,   02 e 03/Junho

São Lucas: 26 e 27/Maio,   02 e 03/Junho

São Francisco: 09 e 10, 16 e 17/Junho

São Paulo Apóstolo: 07 e 08, 14 e 15/Julho

9 h 30 – Missa paroquial 
com todas as Comunidades, 
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
seguida de Procissão e Benção 
do Santíssimo Sacramento.

19 h – Missa na Igreja 
Nossa Senhora de Fátima. 

31/05 – SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI
 

(Corpo e Sangue de Cristo).FESTA DE NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA 

PADROEIRA DA 

PARÓQUIA

(Ver programação 

na pág. 02)

Agradecemos a todo povo de Deus caminheiro nas 

comunidades que compõem a paróquia pela 

participação generosa na coleta da Campanha da 

Fraternidade como gesto de partilha, e fruto da 

penitência quaresmal. Deus recompense a todos. O 

resultado da coleta foi de R$ 16.000, 85. 

“BEM-AVENTURADA AQUELA QUE ACREDITOU” (Lc 1,45)



 Catequese significa fazer ecoar. Ecoar a 

Palavra de Deus! Ela será o verdadeiro eco da 

Palavra de Deus se o/a catequista deixar  

transbordar no seu interior aquilo que nele, nela 

está repercutindo. Aquele/a que ouve, por sua vez, 

acolhe em seu coração este transbordamento e 

passa também a ser um eco dessa mesma Palavra. A 

mistagogia significa iniciar aqueles que querem 

fazer a caminhada de fé na Comunidade Cristã, 

seguindo os passos de Jesus, nos mistérios da fé 

cristã, cujo centro e ápice é o próprio Jesus Cristo 

ressuscitado.

 A Catequese Mistagógica é mais do que 

ponto de chegada para que os sacramentos possam 

ser ponto de partida e de crescimento da fé e da 

vivência Cristã. Este tipo de catequese supõe um 

envolvimento maior da comunidade dos fiéis, uma 

aproximação mais orante do Evangelho, uma 

f r e q u ê n c i a  m a i o r  a o s  s a c r a m e n t o s .  O 

aprofundamento destes mistérios celebrados na 

liturgia, a vivência concreta da caridade, que vai 

consolidar a prática da fé cristã, incorporando mais 

profundamente à pessoa de Jesus Cristo e 

integração à Comunidade darão sentido novo à 

catequese e ajudarão os catequizandos a 

experimentar e viver o verdadeiro projeto de Jesus. 

Se realmente sonhamos com uma catequese 

permanente, não tem como ignorar este modelo. A 

Catequese com Inspiração Catecumenal tem por 

objetivo conduzir os catequizandos para a 

participação em atividades transformadoras. Não 

podemos nos esquecer de que a mistagogia é uma 
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educação para o viver cristão. Não basta a Palavra, a 

Liturgia e a oração se não nos convertemos. Assim, é 

muito oportuno que os catequizandos realizem 

atividades que os eduquem para a caridade e o 

compromisso social, como atividades em prol da 

ecologia e visitas em instituições sociais. 

 Uma catequese mistagógica necessita de 

agentes mistagogos que, pela graça do Espírito, 

ajudem as pessoas a deixarem-se transbordar no 

seu interior para o encontro decisivo com o Cristo 

Senhor da história, aderindo ao seu Reino. Só assim 

teremos uma catequese viva, Querigmática, Bíblica, 

Celebrativa, Orante e Mistagógica! 

Equipe Paroquial de Catequese 

A Catequese com Inspiração Catecumenal é Mistagógica

FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – PADROEIRA DA PARÓQUIA

PROGRAMAÇÃO

CONTEXTO: ANO NACIONAL DO LAICATO

06/05- 19 h – Missa com Abertura da Festa – Animação: Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima – Participação: Catequese e PJ - Presidente da Celebração  
D. Edmilson.

07/05 – 19 h 30 – Missa – Animação: Comunidade Nossa Senhora de Fátima – 
Participação: Terço dos Homens, Legião de Maria, e Apostolado da Oração – 
Presidente da Celebração: Padre Romualdo.  

08/05 – 19 h 30 – Missa – Animação = Comunidade São Paulo Apóstolo – 
Participação: Pastorais Sociais – Presidente da Celebração: Padre Luiz.

09/05 – 19 h 30 – Missa – Animação: Comunidade São Lucas – 
Participação: COMIPA, Grupos de Base, Pastoral da Esperança, e Pascom – 

Presidente da Celebração: Padre Hechilly 

10/05 – 19 h 30 – Missa – Animação: Comunidade São Francisco – Participação: Pastorais Familiar, Batismo, 
Dízimo, e ECC – Presidente da Celebração: Padre Gilberto. 

11/05 - 19 h 30 – Celebração Mariana – Dia de oferta de flores a Nossa Senhora
Animação: Comunidade Nossa Senhora de Fátima – Participação: Comissão de Leigos.

12/05 – 9 h – Ofício de Nossa Senhora.
18 h – Procissão solene com velas, da imagem de Nossa Senhora de Fátima, saindo do parque Seringueira.
18 h 30 – Missa paroquial da padroeira.

13/05 – DIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. 
Missas as 7 h 30, 11 h, e 19 h - Na Igreja matriz da paróquia.
As 9 h 15 - Nas Comunidades São Paulo, e São Lucas. 
As 9 h 30 – Na Comunidade São Francisco.



A Palavra do Nosso Pároco

Bem- aventurada 
aquela que 

acreditou, porque vai 
acontecer o que o 

Senhor lhe prometeu 
(Lc 1,45). 

 Na devoção popular, o 
mês de maio é dedicado 
à Maria, mãe de Jesus e 

nossa, e é também o mês em que celebramos a festa da 
padroeira de nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, que 
acontece no dia 13 de maio.
 Maria é feliz porque acreditou na Palavra de Deus e a 
concretizou, aí está o seu principal mérito. Ser mãe é uma 
consequência de sua fé e uma forma de realização da vontade 
de Deus.  Santo Agostinho disse que “Maria concebeu Jesus 
primeiramente no coração e, depois, no corpo. Antes de ser a 
sua mãe carnal, acolheu-o pela fé”. Sem a fé, não adiantaria 
nada ela ter se tornado a mãe do Senhor. Maria encarna com 
fé a Palavra de Deus. Guarda-a no coração. Coloca-a em 
prática. Como afirma o documento de Aparecida nº 271, “Ela 
fala e pensa com a Palavra de Deus; a Palavra de Deus se faz a 
sua palavra e sua palavra nasce da Palavra de Deus”.  Maria é 
o exemplo perfeito de ser cristão. Na visita a Isabel, essa lhe 
relembra: “Você é feliz porque acreditou. Tudo o que o Senhor 
lhe disse acontecerá” (cf. Lc 1,45). Maria não somente ouviu, 
mas escutou a palavra, acolheu-a no coração. Abriu espaço 
interior, deixou Deus entrar. Saiu de si e investiu sua vida num 
grande projeto, a que se sentiu chamada. Coloquemo-nos na 
escola de Maria, para sermos homens e mulheres de fé, 
comprometidos com a Palavra de Deus. Continuemos firmes 
na leitura orante da Palavra de Deus nos grupos de base, nos 
encontros e nas reuniões, inspirando-nos em Maria para 
dizermos sim a essa Palavra na superação da violência, como 
nos propõe a Campanha da Fraternidades deste ano, 
promovendo a cultura da paz, da fraternidade, da não 
violência, despertando pessoas para o engajamento na 
comunidade, para termos gestos e atitudes missionárias, 

sendo Igreja em saída para uma maior disponibilidade em 
servir aos que mais necessitam e aos empobrecidos.
Maria tem um posto especial na comunhão dos santos. Como 
diz o Concílio Vaticano ll, ela ocupa o lugar único, mais perto 
de Cristo e mais perto de nós. Por isso, podemos rezar a ela, 
contar com a sua intercessão, pedir sua proteção e auxílio e 
entregar–nos em suas mãos. A graça que Maria nos dá não 
vem dela e ela nada segura para si. Tudo vem de Deus e para 
Deus volta. Qualquer oração a Maria nos coloca em sintonia 
com Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais que rezar a  
Maria, devemos rezar como Maria. 
 Maria é a grande profetiza do povo de Deus, atenta 
aos sinais dos tempos. Ela, no Magnificat cf. Lc 1,46-56, 
reconhece a grandeza de Deus e a proclama. Ela se alegra em 
Deus, seu salvador, porque ao ser escolhida e salva por Deus , 
viu nessa salvação a salvação de todos aqueles a quem o 
mundo descarta, exclui e condena à morte: os humildes, os 
pobres, os marginalizados e os famintos. Ela é a representante 
da comunidade dos pobres que aguardam ansiosos o fim de 
toda opressão, prepotência, injustiça e miséria. Maria diz a 
todos nós, cristãos de hoje: não deixem morrer a profecia. 
Aprendamos de Maria a estarmos atentos aos apelos de Deus, 
que nos vem também das realidades e dos fatos da vida.   
 A devoção popular a Maria, pode ser um grande meio 
de evangelização. O povo valoriza muito as festas de Nossa 
Senhora, o terço, o ofício, as romarias e peregrinações aos 
Santuários Marianos. E muitos de seus devotos não têm um 
vínculo maior com a comunidade eclesial, não completou a 
iniciação cristã pela Crisma e pela Eucaristia. Por isso, 
devemos aproveitar a devoção mariana para a purificação da 
fé, para uma evangelização e catequese mais aprofundadas, 
que ajudem as pessoas a serem comunidade, discípulos e 
discípulas de Jesus Cristo.
 Maria, como cristã leiga, nesse Ano Nacional dos 
cristãos leigos e leigas, motiva-os, e os anima a ser sal, luz e 
fermento, construindo assim uma sociedade justa, inclusiva e 
mais civilizada, como sinal do Reino de Deus entre nós. 
Santa Mãe Maria, vem caminhar conosco. 
 Coragem, esperança sempre, e sigamos em frente.

Padre Tarcísio. 

Alugamos: Mesas e cadeiras - Brinquedos - Máquina 
de algodão doce - Salão Para festa e eventos como 

casamento, batizados, aniversários, etc

 Rua Mantena, 217 - Jardim São Francisco- Guarulhos 

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO



Dízimo é assunto de família!
 Compreendemos e vivemos o dízimo porque fazemos parte da comunidade. Quem não 
participa na comunidade tem grandes dificuldades para compreender a dinâmica do dízimo.

 Como dizimista, acredito que o dízimo é o melhor meio de sustento da missão da comunidade 
de fé. Com ele, o dizimista vive a partilha e abre o coração para o outro. Deus não precisa do dinheiro, 
mas ELE precisa de pessoas que saibam doar um pouco de tudo que receberam (os talentos, os serviços 
voluntários, o tempo de atenção e de acolhimento ao outro e também, – por que não? – os bens 
materiais).

 A frase bíblica que mais devemos aprofundar, no caso do dízimo, é a seguinte: “Cada um dê conforme determinou em seu 
coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria” (2Cor 9,7). O critério para avaliar a qualidade de 
nosso dízimo não está na quantidade que entregamos, mas na intensidade que vivemos esta entrega. Determinar livremente no 
coração e dar sem pesar e nem por obrigação vale muito mais do que quantos “por cento” do meu salário devo entregar como dízimo.

 Continuemos nesta experiência de sermos dizimistas com a consciência de nossa responsabilidade pela construção do Reino de 
Deus. Assim, com certeza, seremos testemunhas e promotores de uma sociedade justa e solidária. Isso é, de fato, evangelizar. Com 
amizade e cheio de esperança, votos de plena alegria!

Pastoral do Dízimo – Comunidade São Lucas       

Em19 de março de 1818 uma quinta feira Santa e dia de São José, em 
Assunção – Canadá, nasceu Elisabeth Bruyère,
 Já trazendo os traços de uma verdadeira fé, tudo indicava que no futuro ela 
seria uma Santa mulher.

Batizada no dia em que nasceu, com seus dois irmãos, pouco conviveu.
Mesmo sem uma total preparação, aos nove anos com muito amor e 
devoção, Elisabeth fez sua primeira comunhão, 
E nessa mesma ocasião a Nossa Senhora fez sua consagração. 
Na família já havia a preocupação para que Elisabeth tivesse uma boa 
formação.

Daí por diante não foi fácil avaliar, o que Elisabeth pôde receber do seu 
meio familiar,
Mas é muito importante informar sobre o desejo que ela tinha de estudar 
para o seu sonho realizar.

Com um tio padre e duas primas, em um junto a eles foi morar. Para mais 
rápido se formar, teve até aula particular. 
Com 16 anos já era de se esperar, em uma escola rural, de professora 
Elisabeth foi trabalhar.

Logo depois para uma cidade tiveram que se mudar. Sua prima ficou 
doente não pôde mais trabalhar e, para ocupar o seu lugar, como professora 
e diretora Elisabeth teve que enfrentar. 

É um pouco desconhecido como foi pra Elisabeth, pela vida religiosa optar. 
Conhecendo as Irmãs “Grises” de Montreal, foi começando a facilitar pra 
na sua vida mais uma decisão tomar.
Daí pra frente é importante lembrar que, sua vocação veio se confirmar, 
Sendo bem aceita no Convento das Irmãs “Grises”, com muita humildade 
ela vai ingressar. Logo depois Elisabeth a sua vida a Deus para sempre vai 
consagrar.

Aos 27 anos de idade e três de profissão, Elisabeth escolhida foi para uma 
grande missão, mas ficou muito surpresa com a tal nomeação, 
Declarou aceitação pra servir à sua Congregação, mesmo achando que 
seria uma tamanha missão. 

E assim percebeu as exigências de sua vocação. Sendo 28 professas na 
comunidade, mas cada uma em sua missão.

Madre Elisabeth Bruyère, fundadora da Congregação das Irmãs da Caridade de Ottawa subiu mais um degrau na santidade 
reconhecida pela Igreja. No dia 13 de maio de 2018, ela será proclamada oficialmente Venerável Madre Elisabeth Bruyère. No 
poema, abaixo, escrito por nossa noviça Marineide Vital de Matos, podemos ler um breve resumo da intensa vida de caridade, de 
compaixão pelos pobres e excluídos da sociedade da época, de sua trajetória de fé e doação ao Projeto de Jesus por sua 
consagração religiosa fundando a Congregação das Irmãs da Caridade de Ottawa. Vamos conhecer um pouco essa grande mulher 
Elisabeth Bruyère.

Poema sobre a vida e missão de Madre Elisabeth Bruyère
 Elisabeth Bruyère, sendo hospitaleira, cuida dos órfão e as que atuavam na 
administração, asseguram a direção, 
O ensino e a manutenção de um pensionato logo surgirão, para as obras de 
caridade foram meios de sustentação. Elizabeth, com muita humildade, 
cumpria sua missão.

Outra coisa importante de lembrar: Elisabeth, Montreal teve que deixar, 
para em uma cidadezinha desconhecida ir morar, 
Onde passaria ser o seu principal campo de trabalhar, e para Bytown, hoje 
Ottawa, teve que mudar.
Assim, a cidadezinha se tornou a capital do Canadá, é lá onde a sede da 
Congregação foi se originar e até hoje, a Compaixão as Irmãs continuam a 
revelar.

Muitas pessoas desejaram ver as irmãs chegarem. Foram muitas 
dificuldades que elas tiveram que enfrentar. 
O povo bem tratado queria ser, mas recursos não tinham para se manter.

Entre todas as Irmãs lá de Bytown, Bruyère é quem se manifestará. No 
hospital não encontrava encorajamento, só quem as tentassem a tudo 
abandonar. Mas irmã Bruyère teve a consciência de como evangelizar , de 
maneira que a pobreza e a miséria iriam amenizar. A primeira motivação  
ela nunca deixou de lembrar, que seria preciso a Compaixão revelar em 
Bytown, em Montreal ou em qualquer outro lugar.

Por isso, com a Educação e muito amor no coração, o ramo da Congregação 
Elisabeth veio ampliar.
É isso que eu posso relatar, muitas coisas sobre Elisabeth ainda tenho a 
estudar, mas uma coisa passo a acreditar e essa não posso deixar de 
declarar: agindo como Elizabeth, o Amor de Compaixão para com os 
irmãos, nunca ira faltar. 
Agora temos motivos de sobra para celebrar, pois nossa querida Madre 
fundadora Elisabeth Bruyère foi reconhecida Venerável pelo querido Papa 
Francisco. Assim podemos rezar: Venerável Madre Elisabeth Bruyère, 
rogai por nós!       

Autora: Marineide Vital de Matos
Noviça da Congregação das Irmãs da Caridade de Ottawa

19\03\2018

Congregação das Irmãs da Caridade de Ottawa



Construção   -   Igreja São Paulo Apóstolo

Lucy - São Paulo Apostolo

 A nossa Igreja, está aos poucos ganhando forma, e cada vez mais 
bonita!!!! Neste período, foi colocado o vitral na fachada, no centro, a 
imagem do padroeiro, e no alto, a do Espírito Santo. Também, foram 
instalados os portões, feita a calçada de pedestres, simultaneamente, 
acabamento de pintura das paredes internas e externas. Agora falta 
pouco! Montar a mesa do altar, a pia batismal, iluminação, som alguns 
guarda corpos, corrimão, termino da pintura e limpezas. Segundo o Sr. 
Erinaldo, nosso mestre de obras.

 Falando em Espírito Santo, estamos prestes a celebrar a 

Solenidade de Pentecostes, coroando o tempo Pascal. No quinquagésimo 

dia da Páscoa, o Espírito Santo de Deus se manifestou. Estavam os 

apóstolos com Maria, e muitos outros, no cenáculo, quando Jesus entrou, 

saudando com a paz, e dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio, então 

soprou sobre eles, dizendo: “Recebei o Espírito Santo”....  Ao saírem da 

casa, começaram a anunciar as maravilhas de Deus. O Espírito Santo, 

estava presente na comunidade primitiva, concedendo a capacidade de 

proclamar o evangelho, na língua e na cultura de cada povo, e se fazia 

sentir na diversidade de dons e dos ministérios. A presença do Espírito 

Santo, provoca alegria nos discípulos, que estavam trancados por medo. A 

partir deste acontecimento, eles são enviados como mensageiros da paz e 

da reconciliação.  São Paulo nos ensina, que todo Dom, e toda 

manifestação do Espírito Santo, são dados, para a utilidade comum, e para 

o bem de todos. Não é algo pessoal, menos ainda, teatral. A genuína 

manifestação do Espírito Santo, acontece na caridade, praticada também 

no silêncio. Nossa Comunidade aguarda ansiosamente, ativamente e 

revestida do mesmo Espírito que animou a comunidade dos Atos. O sopro 

divino, desce sobre nós, e, apesar de todas as nossas diferenças,  nos 

congrega na mesma fé, numa só família, na alegria e na fraternidade, 

renovados e fortalecidos na missão. E como disse o nosso mestre de obras: 

“Nossa Igreja tá bonita como quê!!!”

 

Paulinho dos Pães

Funcionamento: das 6h às 13h

paulohqfernandes@bol.com.br

94776-5763

Rua Padre Claudio Arenal, 1048 - Vila Barros

Aceitamos encomendas de Pão Francês 
para lanchonetes e festas.

Temos o melhor Pão de Queijo da região!

PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

 Aconteceu no dia 03/04 na Igreja Nossa Senhora de Fátima a Celebração da Páscoa com os Idosos e Doentes que não puderem participar 
na Semana Santa.
Obrigado a todos que colaboraram para sua realização e as pessoas que ajudaram de forma voluntária a levar essas pessoas até a Igreja num 
lindo gesto de amor ao próximo. Deus abençoe a todos. 
 Que os enfermos nos seus sofrimentos e nas suas necessidades sintam a proximidade solidária de nossas Comunidades Eclesiais.

 Padre Tarcísio

Aconteceu!!! 

FOTOS PASCOM

FOTOS PASCOM



06

Aconteceu!!! 

	 A	semana	Santa	na	Paróquia	Nossa	Senhora	de	Fátima,	foi	um	grande	testemunho	de	fé	de	um	
povo	 que	 celebrou	 com	 ardor	 e	 grande	 participação.	 Destacamos	 a	 celebração	 do	 Trıd́uo	 Pascal,	
iniciado	 na	 quinta	 feira	 Santa	 e	 seu	 ponto	 mais	 alto	 no	 Sábado	 Santo	 na	 solene	 vigıĺia	 Pascal.	
Proclamamos	com	fé	que	Jesus	ressuscitou	verdadeiramente.
	 Todas	 as	 celebrações	 do	 Trıd́uo	 Pascal	 foram	 a	 nıv́el	 paroquial	 e	 muito	 bem	 preparadas,	
animadas	e	participadas.	

“Não	somos	isolados,	não	caminhamos	sozinhos,	mas	somos	parte	do	único	rebanho	de	Cristo”.		Papa	
Francisco

Semana Santa na Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Fotos 
Pascom

Ana	-	Comunidade	Nossa	Senhora	de	Fátima

LITURGIA DA PALAVRA
A Palavra de Deus faz arder nosso coração, anos aquece, abre nossos olhos, e nos lança no 

compromisso missionário como Sal da Terra, Luz do Mundo, e Fermento na Massa. Ano Nacional do Laicato. 

06/05 – 6º- Domingo da Páscoa: 1ª- Leitura At 10,25-26.34-35.44-48 – Sl 98 – 2ª- Leitura 1 Jo 4,7-10 – Evangelho Jo 15,9-17

13/05 – 7º- Domingo da Páscoa – Solenidade da Ascensão do Senhor: 1ª- Leitura At 1,1-11 – Sl 47 – 2ª- Leitura Ef 1,17-23 – Evangelho Mc 16,15-20 

20/05 – Solenidade de Pentecostes: 1ª- Leitura At 2,1-11 – Sl 104 – 2ª- Leitura 1 Cor 12,3-7.12-13 – Evangelho Jo 20,19-23 

27/05 – Festa da Santíssima Trindade: 1ª- Leitura Dt 4,32-34 – Sl 33 – 2ª- Leitura Rm 8,14-17 – Evangelho Mt 28,16-20



                                                             É o ECC em ação!

     A equipe do Encontro de Casais com Cristo (ECC) da nossa paróquia realizou, na primeira sexta-feira de abril, mais um Encontro das 
Famílias, e dessa vez o tema foi “A questão social é uma dimensão da evangelização”. Os presentes tiveram a chance de ouvir os agentes da 
Pastoral da Criança e da Comunidade CSalvi, que deram valiosas explicações sobre as pastorais sociais às quais estão engajados. Deram 
também lindos testemunhos de fé, perseverança e amor ao próximo, mostrando a todos a importância de sermos agentes em saída, levando o 
evangelho àqueles que precisam de uma palavra amiga e verdadeira; aproveitaram o momento para convidar os presentes a conhecer e a se 
engajar nesse importante projeto social da paróquia Nossa Senhora de Fátima.

     “Levantar-se, aproximar-se, e partir da situação concreta das pessoas. Não existe evangelização de poltrona”. Papa Francisco

     Lembramos a todos os casais que fazem parte das comunidades que compõem a paróquia Nossa Senhora de Fátima: já estão 
abertas as inscrições para o nosso VI ECC, que neste ano ocorrerá nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro.

     O ECC é um movimento que está ligado à Pastoral Familiar e está à disposição da igreja em favor da evangelização das famílias, e para 
isso, busca construir o Reino de Deus aqui e agora, a partir da família e da comunidade paroquial.

     Participem! Será um fim de semana inesquecível e de muita alegria, bênçãos e principalmente de encontro com Jesus Cristo.

EDUARDO - PASCOM

Aconteceu!!! 

BicicletariaBicicletaria

MaximinioMaximinio
Peças Serviços e AcessóriosPeças Serviços e Acessórios

23 ANOS23 ANOS
A LOJA DOS CAMPEÕESA LOJA DOS CAMPEÕES

* BICICLETAS* BICICLETAS
* PEÇAS* PEÇAS

* ACESSÓRIOS* ACESSÓRIOS

* MANUTENÇÃO* MANUTENÇÃO

2403-2726 / 2358-1500

bmaximinio23@gmail.com

94047-7043

bicicletariamaximinio

R. São Miguel dos Campos, 668 - Vl. Barros - Guarulhos - SP
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PRESTIGIE NOSSOS PARCEIROS NA EVANGELIZAÇÃO

Aconteceu!!!                       CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

“o espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres” (Lc 4,18).
A

Comemoração dos 30 anos de ordenação sacerdotal e de 25 anos de serviço pastoral do padre Tarcísio à 
paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Fátima.

 A

 Dia 14 de abril houve a celebração de ação de graças com a participação das comunidades que compoõem a paróquia, das 
comunidades São José e Nossa Senhora Aparecida que foram desmembradas da nossa paróquia. De amigos vindos de outras paróquias, 
parentes, alguns padres e seminaristas. Foi uma celebração bem animada e bem participada. Padre Tarcísio foi ordenado sacerdote no dia 10 
de abril de 1988, pelo saudoso D. João Bergese, primeiro bispo de nossa diocese. E assumiu a paróquia como pároco no dia 10 de junho de 
1993. 

GUIANT
Auto Peças

Disk Peças
2404-1427

2498-5576
2498-3729

Rua Pedro Volpi, 408 - Vila Barros - Guarulhos - SP
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Fotos Pascom



AGENDA PASTORAL MAIO / JUNHO
01/05 – 9 h – Missa pelo dia do trabalho, na paróquia São José, Jd. Paulista.

02/05 – 20 h 15 – Reunião de Liturgia, com as coordenações das equipes, dos MEDE, e dos MIPA, na Vila Fátima. 

03/05 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

04/05 – 19 h 30 – Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), na Vila Fátima.

05/05 – 15 h – Encontro de canto litúrgico, na Vila Fátima. 

06-13/05 – FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

19/05 – 15 h – Encontro com os Ministros (as) da Palavra (MIPA), na Vila Fátima.

19/05 - 16 h 30 – Encontro de formação para novos Ministros (as), na Vila Fátima. 
 
23/05 – 19 h 30 – Encontro com os Ministros (as) extraordinários da Comunhão Eucarística (MEDE), na Vila Fátima. 

26/05 – 9 h 30 – Missa com Crismas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

27/05 – 19 h – Missa com apresentação de novos Ministros (as) da Palavra, e de novos Ministros (as) extraordinários da 
Comunhão Eucarística, e renovação do mandato dos Ministros (as), que irão continuar, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. 

29/05 – 19 h 30 – Plenário dos grupos de base, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Deve participar os coordenadores (as), 
e os membros dos grupos. 

31/05 – SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI (Corpo e Sangue de Cristo).
9 h 30 – Missa paroquial com todas as Comunidades, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, seguida de Procissão e Benção 
do Santíssimo Sacramento.
19 h – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima.   

PEREGRINAÇÃO DAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA NAS FAMÍLIAS: 
Nossa Senhora de Fátima = Dias 15, 17, 18, 22, 24, 25/05
São Francisco = Dias 15, 16, 18, 22, 24, 25/05
São Lucas = Dias 15, 16, 18, 22, 24, 25/05

 15, 16, 18, 22, 24, 25/05São Paulo =

06/06 – 20 h 15 – Reunião da equipe de finanças. Tesoureiros, e coordenação do dízimo das Comunidades. 

07/06 – 19 h 30 – Adoração, Benção, e Procissão do Santíssimo Sacramento, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

09/06 – 14 h 30 – Formação para os catequistas, na Vila Fátima.

20/06 – 20 h 15 – Reunião do COMIPA, na Vila Fátima.

29/06-01/07 – Festa de São Paulo Apóstolo, padroeiro da Comunidade São Paulo.

QUERMESSES NAS COMUNIDADES: 
Nossa Senhora de Fátima = 19,20, 26 e 27/Maio,   02 e 03/Junho
São Lucas = 26 e 27/Maio,   02 e 03/Junho
São Francisco = 09 e 10, 16 e 17/Junho
São Paulo Apóstolo = 07 e 08, 14 e 15/Julho
 

 

MANDE SEU ARTIGO SE POSSÍVEL COM FOTO DO EVENTO

PARA O BOLETIM INFORMATIVO ATÉ O DIA 15 DE CADA MÊS.

PARA UM DESSES E-MAILS: 

pascomvilafatima@gmail.com

contato@paroquiavilafatima.com.br 
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Digite seu artigo em fonte Times New Roman, corpo 12
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  A

Rua Oswaldo Cruz, 150, Centro no Ambulatório da Criança.
Nesta reunião pode ser levada as queixas da UBS de seu bairro e dos hospitais citados acima.

 
HGG - Hospital Geral de Guarulhos, HMU - Hospital Municipal de Urgências, 

HMCA - Hospital Municipal da Criança e Adolescente.

MAIO / 2018

 Você que é usuário do SUS e 
agente de Pastoral Social de sua 
Comunidade não deixe de participar das 
reuniões de Controle Social da UBS de seu 
bairro.  Nessas reuniões mensais 
participam os usuários do SUS os 
trabalhadores e o Gestor da unidade. 
Onde à o diálogo das necessidades da 
UBS, e também da qual idade do 
atendimento aos usuários dessa unidade. 

Reuniões das UBS 

de nossa Região

05/05 - Colégio Virgo Pótens - 14h30 

09/05 - HGG - 14h00

17/05 - UBS Vila Barros - 14h00

21/05 - UBS Vila Fátima - 14h30

16/05 - HMU - 14h00

24/05 - Reg. CENTRO I - 9h00 - Av. Luiz faccini, 518 - Centro

25/05 - HMCA - 10h30 (Hospital infantil) 


